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Wethouder Chantal Broekhuis, voormalig officeus Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink en 
Bob Hartog, initiatiefnemer van Scoot & Go. 

Scootmobielroute Leersumse Veld 
geopend door Rick Brink 
do 4 nov 2021, 17:49 
 
LEERSUM Onder grote belangstelling werd donderdagmiddag de scootmobielroute over 
het Leersumse Veld in gebruik genomen. Voormalig Minister van Gehandicaptenzaken, 
Rick Brink, verrichtte de openingshandeling. De route is de eerste die onder de 
naam SCOOT & GO beschikbaar komt. Rick Brink en wethouder Chantal Broekhuis 
spraken de hoop uit dat dit project navolging vindt op andere plekken. 
 
Door Edith Hazelzet 

Bijna zestig personen waren voor de opening naar Molecaten Park Landgoed Ginkelduin 
gekomen. Onder hen vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug, de gemeente, Dorp & Natuur, de leverancier van scootmobielen en een aantal 
sponsoren. Leersumer Bob Hartog, initiatiefnemer van het pad, liet aan de hand van foto’s zien 
hoe het project de afgelopen 2,5 jaar verliep.  

Er was veel inventiviteit en doorzettingsvermogen voor nodig om de route van 10 kilometer overal 
geschikt te maken voor een scootmobiel. Denk aan mulle plekken en valhekken onderweg. 
Daarnaast gooiden de coronacrisis en de valwind tijdelijk roet in het eten. Het resultaat van alle 
inspanningen werd getoond in een promotiefilmpje over SCOOT & GO Leersumse Veld speciaal 
gemaakt voor de opening. Ook de website scoot-en-go.nl is vanaf vandaag beschikbaar, en er 
zijn flyers die in de omgeving zullen worden verspreid. 



INSPIREREND Rick Brink benadrukte hoe belangrijk het is dat er meer recreatiemogelijkheden 
komen voor mensen met een beperking: ,,Het gaat om bijna twee miljoen mensen in Nederland. 
De aandacht gaat vaak uit naar wonen of werken in combinatie met een beperking, maar zelden 
naar recreatiemogelijkheden voor deze groep. Daarin bracht de coronacrisis verandering. Er is 
nu een alliantie opgericht om dit te stimuleren.”  

Brink is zeer enthousiast over het Leersumse initiatief: ,,Het is bijzonder inspirerend. Wat hier 
gebeurd is met deze route is een prachtig voorbeeld van hoe iets dergelijks tot stand kan komen, 
als je de koppen bij elkaar steekt, hard werkt en volhoudt. Het is ook heel mooi dat deze route 
samen met ervaringsdeskundigen is gemaakt, én dat deze echt dwars door de natuur gaat in 
plaats van over asfalt. Ik ga hem zeker rijden met mijn neefjes van 6 en nichtje van 9 jaar. Terwijl 
zij heerlijk spelen in het bos met zand en modder, geniet ik van hen en de schitterende natuur 
hier.” 

INFORMATIE SCOOT & GO Leersumse Veld is een route van 10, 6 of 3 kilometer, bedoeld voor 
iedereen. Samen de natuur beleven daar gaat het om, ongeacht wie er toevallig in de 
scootmobiel zit en wie er wandelt. Zie voor meer informatie over het kosteloos lenen van de 
scootmobiel bij de receptie van vakantiepark Ginkelduin: https://www.scoot-en-go.nl/. 
 
 

 
 


